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Análise – Bandeira Tarifária
A conta bandeiras apresenta um saldo negativo de 1,7 bilhão
em 2017. Esse déficit motivou a Aneel a adiantar a discussão
dos patamares e valores de acréscimo à tarifa de acordo com
a sinalização da bandeira. A Aneel desenhou uma solução
modificando a garantia financeira mantida na Conta de Energia de Reserva (CONER) e devolvendo o excedente para todos
os agentes que contribuíram para a Conta com o objetivo de
auxiliar o fluxo de caixa das Distribuidoras. A Abrace contribuirá para que a alteração do valor a ser mantido na CONER
para garantia de pagamento dos geradores de reserva seja
revisado permanentemente para uma vez e meia o valor da
receita fixa dos geradores, de modo que não seja necessário
recompor a CONER a partir de fevereiro.

Valor do ESS
Para o mês de outubro, a Abrace estima que o custo com o
despacho para atender questões elétricas foi da ordem de R$
4,8 milhões. Para o mês de outubro há expectativa de descolamento entre o CMO e o PLD com custo para os consumidores na ordem de R$ 58 milhões.

Valor do PLD médio
A média do PLD para todos os submercados foi de 533,82
R$/MWh.

Produção Nacional de Energia Elétrica
Em outubro de 2017, a média de produção diária de energia
foi de 62.462 MW médios, 5% maior que o mês de Setembro
de 2017 e 5% maior do que em outubro de 2016.
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Análise – Transformações na indústria energética mexicana
Mudanças no mercado livre dos setores de gás natural, energia e petróleo foram proclamadas a partir de uma reforma
constitucional que modificou 3 artigos da constituição do
México há três anos e meio atrás. Esta reforma permitiu que
o mercado decida onde e como investir. O ano de 2018 será
decisivo para determinar se houve sucesso em desmantelar
os monopólios do governo mexicano e criar condições de
mercado aberto.

Produção Nacional de Gás Natural no Brasil
A produção bruta de gás natural nacional registrada no mês
de setembro/17 foi de 114,0 milhões de m³/dia. Comparando
com o mesmo período do ano passado observa-se que houve
um crescimento de 3,2% nesta produção. Em relação ao mês
anterior, houve um acréscimo de 1,9% na produção bruta.

Queima de Gás
Representando 3% da produção bruta, a queima de gás registrada no mês de setembro/17 foi de 3,38 milhões de m³/dia,
volume 0,4% menor se comparado com o mês anterior e 5,7%
menor em relação ao mesmo período do ano passado.

Importação de Gás Natural
O volume total de gás natural importado em agosto/17 foi de
38,18 milhões de m³/dia, que representa um decréscimo de
37% se compararmos com junho de 2016 e um acréscimo de
27,8% em relação ao mês anterior. Do total, 27,5 milhões de
m³/dia foram provenientes da Bolívia e 10,6 milhões de m³/
dia de GNL.

Geração Termoelétrica a Gás Natural
A geração média das UTEs a gás natural no mês de outubro de
2017 foi de 8.006,70 MW médios, o que corresponde a um consumo médio de gás de aproximadamente 39.455,37 mil m³/dia.
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Consumo Industrial
Correspondendo a 41,5% do consumo nacional em agosto de
2017, o segmento industrial comercializou 28,8 milhões de m³/
dia, tendo um aumento de 2,8% em relação ao mês anterior.
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